
1 

00:01:50,100 --> 00:01:53,895 

Eles faziam parte daqueles judeus franceses 

assimilados. Absolutamente laicos, ateus. 

 

2 

00:01:53,895 --> 00:01:57,273 

Havia uma tradição bastante 

antirreligiosa na minha família. 

 

3 

00:02:07,909 --> 00:02:09,994 

Eu diria que na família da minha mãe 

 

4 

00:02:09,994 --> 00:02:12,664 

as mulheres eram mais 

bem-sucedidas do que os homens. 

 

5 

00:02:13,369 --> 00:02:14,624 

Todo mundo estudou. 

 

6 

00:02:16,092 --> 00:02:18,002 

Minha  mãe era médica em hospitais e, 

 

7 

00:02:18,545 --> 00:02:23,133 

e, portanto, a questão do feminismo 

estava resolvida. Não precisei ser 

 

8 

00:02:23,133 --> 00:02:31,724 

feminista, não precisei lutar pela minha 

emancipação porque minha mãe já tinha 

 

9 

00:02:31,724 --> 00:02:36,354 

travado esse combate. Eu me sentia... 

quando era muito jovem, não tinha esse 

 

10 

00:02:36,354 --> 00:02:43,194 

problema da desigualdade na minha 

família. Foi uma influência muito 

 

11 

00:02:43,194 --> 00:02:46,948 

benéfica carregar essa história. 

 

12 

00:02:46,948 --> 00:02:52,245 

Outra influência importante veio dos meus 

pais, que eram intelectuais, ambos médicos, 

 

13 

00:02:52,662 --> 00:02:58,835 



muito diferentes. Minha mãe se voltou 

para a psicanálise, ela era psiquiatra e 

 

14 

00:02:58,835 --> 00:03:08,428 

médica em hospitais, e a partir de 1944 

fez uma grande carreira hospitalar. 

 

15 

00:03:08,428 --> 00:03:19,647 

Meu pai era clínico geral, mas foi um médico 

genial, ensinou muita coisa para a minha mãe. 

 

16 

00:03:19,647 --> 00:03:23,401 

Meus pais foram da Resistência Francesa. 

 

17 

00:03:23,401 --> 00:03:32,452 

Eu nasci em setembro de 1944, 

logo depois da libertação de Paris. 

 

18 

00:03:32,452 --> 00:03:34,954 

Fui programada pelos meus pais, 

 

19 

00:03:34,954 --> 00:03:38,583 

que desejavam uma criança antes, 

mas fui programada para libertá-la. 

 

20 

00:03:55,683 --> 00:04:03,483 

Eu podia fazer todas as perguntas 

possíveis aos meus pais, 

 

21 

00:04:08,404 --> 00:04:10,949 

Por exemplo, quando eu era criança, 

 

22 

00:04:10,949 --> 00:04:21,417 

na escola, a maioria das minhas 

colegas judias não conhecia 

 

23 

00:04:21,417 --> 00:04:26,172 

a história do extermínio dos judeus. 

Havia um silêncio nessas famílias judias, 

 

24 

00:04:26,172 --> 00:04:31,719 

nas quais com frequência havia 

deportados, não se contava a história. 

 

25 

00:04:31,719 --> 00:04:34,889 

Isso só aconteceu muito depois na 



França. Só se falou disso muito depois. 

 

26 

00:04:34,889 --> 00:04:39,811 

E eu... não tivemos deportados na 

nossa família, pois meus pais eram 

 

27 

00:04:39,811 --> 00:04:49,195 

da Resistência, eles não usaram 

a estrela judaica. Desde os meus 

 

28 

00:04:49,195 --> 00:04:53,950 

cinco ou seis anos, eles me contavam 

a história do extermínio dos judeus 

 

29 

00:04:53,950 --> 00:05:02,250 

e diziam: “Veja do que nós escapamos”. 

 

30 

00:05:03,918 --> 00:05:08,506 

É por isso, aliás, que me 

mandaram para o catecismo, 

 

31 

00:05:08,506 --> 00:05:12,218 

para agradecer à Igreja Católica 

por ter ajudado os meus pais. 

 

32 

00:05:12,760 --> 00:05:17,432 

E em relação às minhas colegas de escola, 

eu sabia muito mais sobre o assunto. 

 

33 

00:05:18,182 --> 00:05:23,187 

Tudo isso para dizer que na minha família 

eles respondiam a todas as minhas perguntas. 

 

34 

00:05:23,521 --> 00:05:27,025 

Eu sabia muito mais. Eu perguntava: 

“Por quê? Por quê? Escapamos do quê?” 

 

35 

00:05:27,692 --> 00:05:33,531 

Então eu conheci muito mais 

facilmente, muito cedo, a história europeia. 

 

36 

00:05:35,616 --> 00:05:43,916 

E isso foi útil na minha vida, é uma coisa importante: 

devemos sempre responder às perguntas das crianças. 

 

37 

00:05:52,925 --> 00:06:00,933 



Em maio de 1968 eu terminei minha 

graduação em Letras e tinha acontecido 

 

38 

00:06:00,933 --> 00:06:04,437 

a revolta de Maio de 68. Eu estava 

entre os contestadores, não no aspecto 

 

39 

00:06:04,437 --> 00:06:09,859 

político, eu nunca fui de esquerda, 

nem maoísta e nem trotskista, 

 

40 

00:06:09,859 --> 00:06:16,824 

mas estava entre os contestadores que 

reivindicavam um outro ensino da literatura. 

 

41 

00:06:16,824 --> 00:06:21,329 

Nos estudos literários que cursei, 

estudávamos filosofia, é claro. 

 

42 

00:06:21,329 --> 00:06:31,964 

Os filósofos que me marcaram 

foram Spinoza, Hegel, Kant, 

 

43 

00:06:31,964 --> 00:06:35,885 

mas minha formação é sobretudo literária. 

 

44 

00:06:35,885 --> 00:06:44,185 

E mesmo tendo sido aluna de Deleuze, mesmo 

que a leitura de Foucault tenha sido importante, 

 

45 

00:06:44,185 --> 00:06:50,191 

a característica de todos esses 

mestres franceses é que eles 

 

46 

00:06:50,191 --> 00:06:55,863 

misturavam literatura, filosofia 

e antropologia. Eu diria que minha 

 

47 

00:06:55,863 --> 00:07:01,244 

formação é muito mais literária. 

As principais influências no que 

 

48 

00:07:01,244 --> 00:07:06,290 

eu escrevi veio de romancistas 

do século XIX:  Alexandre Dumas, 

 

49 



00:07:06,290 --> 00:07:10,169 

Balzac, Tolstói e Victor Hugo. 

São as minhas grandes referências, 

 

50 

00:07:10,169 --> 00:07:12,171 

o romance do século XIX. 

 

51 

00:07:13,131 --> 00:07:21,055 

Também conheço bem o século XVIII, claro, 

e para mim, a referência principal, falarei dela 

 

52 

00:07:21,055 --> 00:07:22,723 

nesta noite, é a Revolução Francesa. 

 

53 

00:07:22,723 --> 00:07:27,228 

Gosto muito da história da Revolução Francesa. 

 

54 

00:07:27,228 --> 00:07:32,191 

Michelet me marcou muito, assim 

como a história da Revolução Francesa. 

 

55 

00:07:32,191 --> 00:07:33,191 

Gosto muito dela. 

 

56 

00:07:33,191 --> 00:07:37,405 

Tinha essa vocação para a História. 

 

57 

00:07:38,889 --> 00:07:41,784 

Essas são as minhas origens. 

 

58 

00:07:50,918 --> 00:07:55,631 

Conhecia Lacan desde a infância, 

pois ele era amigo da minha mãe. 

 

59 

00:07:55,965 --> 00:08:01,220 

E quando da publicação dos “Escritos”, 

descobri um outro Lacan. Descobri o 

 

60 

00:08:01,220 --> 00:08:07,435 

pensador, a importância de Lacan, 

como de Foucault, Derrida, etc. 

 

61 

00:08:07,435 --> 00:08:14,484 

E isso deu vontade, em pessoas 

como eu, de fazer psicanálise. 

 



62 

00:08:14,484 --> 00:08:19,614 

Antes ela me parecia uma disciplina 

médica, estritamente clínica, sem 

 

63 

00:08:19,614 --> 00:08:24,118 

interesse intelectual. Lacan teve 

essa importância fundamental 

 

64 

00:08:24,118 --> 00:08:31,334 

para toda uma geração de restituir 

uma intelectualidade à obra de Freud. 

 

65 

00:08:38,841 --> 00:08:44,514 

Então comecei a fazer análise e 

muito jovem me tornei membro 

 

66 

00:08:44,514 --> 00:08:48,267 

da escola freudiana de Paris e fiz 

análise com Octave Mannoni. 

 

67 

00:08:48,809 --> 00:08:51,812 

A partir de um dado momento, 

passei a praticar a análise, 

 

68 

00:08:51,812 --> 00:09:01,322 

mas tinha a ideia de que não era 

algo fundamental em minha vida. 

 

69 

00:09:01,322 --> 00:09:03,032 

Eu continuava a escrever. 

 

70 

00:09:03,032 --> 00:09:05,701 

Tinha começado a escrever crítica literária 

 

71 

00:09:05,701 --> 00:09:12,500 

e então, incentivada por Michel de Certeau, 

do qual também tinha sido aluna 

 

72 

00:09:12,500 --> 00:09:20,174 

na Universidade de Vincennes, 

a partir de 1977, 

 

73 

00:09:20,174 --> 00:09:22,677 

comecei a escrever a história da psicanálise. 

 

74 



00:09:22,677 --> 00:09:29,100 

Isso, no fundo, me permitia unir 

meus dois interesses: o interesse 

 

75 

00:09:29,100 --> 00:09:34,814 

pela psicanálise e o interesse pela 

história intelectual da psicanálise. 

 

76 

00:09:34,814 --> 00:09:38,901 

Essa história nunca tinha sido escrita, 

era um campo totalmente novo, 

 

77 

00:09:38,901 --> 00:09:44,323 

e na França, aqueles que tinham 

conhecido os fundadores ainda 

 

78 

00:09:44,323 --> 00:09:50,329 

estavam vivos. Portanto, pude tomar 

depoimentos orais e consultar muitos 

 

79 

00:09:50,329 --> 00:09:56,752 

arquivos particulares. A partir de 

1979, 1980, comecei essa aventura 

 

80 

00:09:56,752 --> 00:09:59,005 

de me tornar a historiadora 

da psicanálise na França. 

 

81 

00:10:04,802 --> 00:10:11,350 

Tinha muito material de arquivo. 

Poderia ter escrito cinco volumes, 

 

82 

00:10:13,978 --> 00:10:19,442 

então tive de escolher uma perspectiva, 

muito diferente daquela do último biógrafo. 

 

83 

00:10:20,029 --> 00:10:29,994 

Optei por compor um Freud enraizado 

no seu tempo, judeu vienense, com todos 

 

84 

00:10:29,994 --> 00:10:35,666 

os paradoxos da condição de judeu 

em Viena, um homem da belle époque, 

 

85 

00:10:35,666 --> 00:10:46,260 

um sábio que tem o sentimento de fazer 

uma descoberta fundamental, ou seja, 



 

86 

00:10:46,260 --> 00:10:48,888 

a exploração do inconsciente. 

 

87 

00:10:48,888 --> 00:10:56,020 

A terra prometida de Freud não é a terra prometida 

de Israel. Freud não era absolutamente um sionista. 

 

88 

00:10:56,020 --> 00:11:05,029 

Ele foi contemporâneo de Theodor Herzl, mas a terra 

prometida de Freud era a exploração do inconsciente. 

 

89 

00:11:05,029 --> 00:11:08,741 

Ele não queria que a psicanálise 

se tornasse o que ele chamava 

 

90 

00:11:08,741 --> 00:11:14,121 

de “ciência judaica”. Ele queria 

que ela fosse universal, aberta, 

 

91 

00:11:14,121 --> 00:11:16,499 

pois o inconsciente pertence a todos os homens. 

 

92 

00:11:16,499 --> 00:11:20,461 

Ele era habitado pelo sentimento 

do seu gênio e da sua novidade. 

 

93 

00:11:20,461 --> 00:11:28,052 

Mostrei um Freud enraizado na história 

dos judeus da Galiza, dos judeus da 

 

94 

00:11:28,052 --> 00:11:33,516 

Europa Central, dos judeus vienenses, 

pertencendo realmente a uma comunidade 

 

95 

00:11:33,516 --> 00:11:37,353 

ao mesmo tempo com 

um desejo de sair do gueto. 

 

96 

00:11:37,353 --> 00:11:39,939 

Isso é uma constante na vida de Freud. 

 

97 

00:11:41,732 --> 00:11:46,445 

Sair do judaísmo, sem sair da judeidade 

 

98 



00:11:48,072 --> 00:11:53,285 

porque Freud era profundamente europeu, 

seus discípulos vinham de todos os países 

 

99 

00:11:53,285 --> 00:12:00,543 

e a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de 

nações, ou seja, uma guerra do ódio das nações. 

 

100 

00:12:00,543 --> 00:12:06,716 

E Freud era antinacionalista, como Stefan 

Zweig, muito semelhante a Stefan Sweig. 

 

101 

00:12:06,716 --> 00:12:17,143 

Freud viu, a partir dos anos 1930, que 

sua doutrina não era mais europeia. 

 

102 

00:12:17,143 --> 00:12:21,480 

que ela se tornava americana. 

E ele não queria isso. 

 

103 

00:12:21,480 --> 00:12:33,033 

Nesse Freud paradoxal há uma mistura 

dos iluminismos francês, alemão e judaico. 

 

104 

00:12:33,033 --> 00:12:40,458 

Freud era um sábio racionalista, 

mas profundamente habitado 

 

105 

00:12:40,458 --> 00:12:49,133 

pelo irracional. Era apaixonado por telepatia, 

pelo ocultismo, pelos fenômenos irracionais. 

 

106 

00:12:49,133 --> 00:12:57,725 

Mostrei esse aspecto e a religião, que 

tinha um lugar considerável na vida dele. 

 

107 

00:12:57,725 --> 00:13:04,732 

Era profundamente judeu e profundamente 

hostil à religião, sob todos os pontos de vista. 

 

108 

00:13:14,366 --> 00:13:20,289 

O antijudaísmo não é comparável ao 

antissemitismo. Não se deve confundir os dois. 

 

109 

00:13:20,289 --> 00:13:33,803 

No século XIX apareceu a ideia do ódio aos judeus 

e da hostilidade aos judeus numa questão racial. 



 

110 

00:13:33,803 --> 00:13:41,769 

O termo antissemita surge em 1870 

e ali os judeus são odiados fazendo-se 

 

111 

00:13:41,769 --> 00:13:46,899 

deles uma raça, oposta aos arianos. 

Os semitas contra os arianos, é uma 

 

112 

00:13:46,899 --> 00:13:51,070 

fábula, uma legenda. Isso nunca 

existiu, os semitas e os arianos. 

 

113 

00:13:51,070 --> 00:13:58,619 

Portanto, o antijudaísmo cristão se 

transformou num antissemitismo 

 

114 

00:13:58,619 --> 00:14:03,707 

que nada mais tinha de cristão, que 

é uma posição puramente racista. 

 

115 

00:14:08,838 --> 00:14:21,559 

Isso é, evidentemente, outra coisa. Retroativamente, eu 

não vinculo a palavra antissemita ao antijudaísmo cristão. 

 

116 

00:14:21,559 --> 00:14:31,068 

Eu não diria que São Luis, rei da França, que 

foi canonizado, que foi o grande perseguidor 

 

117 

00:14:31,068 --> 00:14:35,239 

dos judeus na França, eu não o 

vinculo com os antissemitas modernos, 

 

118 

00:14:35,239 --> 00:14:39,159 

pois ele considerava que um judeu 

convertido não era mais judeu. 

 

119 

00:14:39,159 --> 00:14:41,954 

Era uma questão religiosa, era a guerra de religiões. 

 

120 

00:14:41,954 --> 00:14:47,960 

Mesmo que o antissemitismo tenha retomado 

todas as características do antijudaísmo 

 

121 

00:14:47,960 --> 00:14:54,717 

Mas com o antissemitismo era um critério 



racial que levou diretamente ao nazismo. 

 

122 

00:14:55,843 --> 00:15:01,807 

Acredito que hoje ambos estão misturados. 

 

123 

00:15:01,807 --> 00:15:03,767 

Dizendo de outra maneira, 

 

124 

00:15:03,767 --> 00:15:10,524 

O antijudaísmo é profundamente 

antissemita, porque eles se misturaram. 

 

125 

00:15:10,524 --> 00:15:18,532 

Quando ouvimos algo contra os judeus, mesmo 

se é algo religioso, isso evoca o antissemitismo. 

 

126 

00:15:19,366 --> 00:15:28,667 

E também há o renascimento do antissemitismo que 

classicamente era algo da extrema direita na França, 

 

127 

00:15:28,667 --> 00:15:42,306 

vindo da extrema direita, ele renasce na França, e 

também há o antissemitismo árabe, dos islamistas. 

 

128 

00:15:42,306 --> 00:15:44,558 

Temos uma nova guerra de religiões. 

 

129 

00:15:44,558 --> 00:15:50,189 

Então, o antissemitismo está em todos os lados. 

O antissemitismo é como uma doença mental, 

 

130 

00:15:51,023 --> 00:15:58,030 

ele é uma doença e existe em todos os lugares. 

 

131 

00:15:58,030 --> 00:16:01,075 

Ao ponto, aliás, de existirem 

judeus antissemitas, chamamos 

 

132 

00:16:01,075 --> 00:16:07,206 

isso de “ódio de si judeu”, a rejeição 

de sua própria judeidade, o ódio de si. 

 

133 

00:16:08,415 --> 00:16:15,422 

Com o conflito entre Israel e a 

Palestina, existem judeus racistas, 

 



134 

00:16:15,422 --> 00:16:21,720 

árabes antissemitas, é algo horrível. 

Apesar da Shoah, nós vemos que 

 

135 

00:16:21,720 --> 00:16:24,974 

o antissemitismo está em todos os lugares. 

 

136 

00:16:24,974 --> 00:16:30,270 

Não devemos nos tornar paranóicos, 

devemos estudar sua história, 

 

137 

00:16:30,270 --> 00:16:37,069 

não devemos classificar de antissemita 

toda pessoa que critica a política israelense. 

 

138 

00:16:37,069 --> 00:16:42,366 

Já aconteceu comigo, quando critico a política 

israelense, de ser tratada de antissemita. 

 

139 

00:16:43,058 --> 00:16:45,244 

É totalmente ridículo. 

 

140 

00:16:45,744 --> 00:16:50,582 

Mas o antissemitismo é uma 

coisa que ainda existe e eu diria 

 

141 

00:16:50,582 --> 00:16:55,796 

mesmo que... estudei isso em 

meu livro “Retorno à Questão Judaica”, 

 

142 

00:16:55,796 --> 00:17:02,177 

o antissemitismo é inconsciente. 

Há muitos antissemitas inconscientes. 

 

143 

00:17:03,220 --> 00:17:09,101 

Analisei no meu livro, por exemplo, a famosa frase, 

não sei se vocês conhecem aqui, de Raymond Barre. 

 

144 

00:17:09,852 --> 00:17:15,127 

No momento do atentado da rua Copernic, 

contra a sinagoga, Raymond Barre disse: 

 

145 

00:17:15,127 --> 00:17:21,238 

”Foi um atentado contra os judeus, 

mas franceses inocentes foram mortos.” 

 



146 

00:17:21,238 --> 00:17:28,662 

Ele não se deu conta, não sei se ele não 

se deu conta, mas toda a imprensa percebeu. 

 

147 

00:17:31,040 --> 00:17:37,379 

O antissemitismo inconsciente é ainda mais 

forte hoje, na França e talvez aqui também, 

 

148 

00:17:37,379 --> 00:17:46,930 

quanto mais leis temos para condenar frases 

antissemitas, de incitação ao ódio racial. 

 

149 

00:17:47,473 --> 00:17:52,061 

Na França, não temos mais o direito de dizer, 

“judeu sujo”, de dizer coisas antissemitas. 

 

150 

00:17:52,061 --> 00:17:59,276 

Evidentemente, isso se torna cada vez 

mais reprimido, inconsciente. 

 

151 

00:17:59,276 --> 00:18:06,700 

Então isso passa por outros 

canais. Temos isso na França. 

 

152 

00:18:06,700 --> 00:18:13,373 

Jean-Marie Le Pen é antissemita. 

Simplesmente ele não diz oficialmente 

 

153 

00:18:13,373 --> 00:18:17,419 

frases antissemitas. Mas quando 

ele diz que a Shoah é um detalhe 

 

154 

00:18:17,419 --> 00:18:23,217 

da história, quando alguém como 

Dieudonné diz coisas espantosas... 

 

155 

00:18:23,842 --> 00:18:27,721 

Mas o antissemitismo mudou 

de campo porque uma vez que 

 

156 

00:18:27,721 --> 00:18:30,641 

o discurso antissemita é proibido, 

ele assume outras formas. 

 

157 

00:18:44,369 --> 00:18:49,535 

Penso que no atual momento o que 



acontece em Israel é uma tragédia. 

 

158 

00:18:49,535 --> 00:18:56,875 

É uma tragédia porque eu acho que 

assistimos a algo que é um pouco 

 

159 

00:18:56,875 --> 00:19:04,424 

o fim do ideal sionista. O ideal sionista 

era fazer um estado laico. Que acolheria 

 

160 

00:19:04,424 --> 00:19:10,472 

os judeus laicos e, sobretudo, os 

judeus que tinham sido exterminados. 

 

161 

00:19:10,472 --> 00:19:12,766 

O sionismo era uma bela ideia. 

A ideia era fugir do antissemitismo. 

 

162 

00:19:12,766 --> 00:19:22,484 

Mas hoje, o que me parece dramático 

em Israel, é que cada vez mais são os 

 

163 

00:19:22,484 --> 00:19:27,156 

religiosos e os nacionalistas que 

dominam, que estão no poder. 

 

164 

00:19:27,156 --> 00:19:31,785 

E isso não é nada bom. 

 

165 

00:19:31,785 --> 00:19:45,507 

Eu temo, algo que Freud já havia anunciado, 

que um dia todos os judeus israelenses voltem 

 

166 

00:19:45,507 --> 00:19:49,803 

para todos os países do mundo, 

para a Europa, e refaçam uma diáspora. 

 

167 

00:19:49,803 --> 00:19:56,518 

Os judeus laicos são minoritários hoje em Israel. 

 

168 

00:19:58,478 --> 00:20:03,734 

O que acontece lá neste momento é, 

na minha visão, muito dramático. 

 

169 

00:20:04,484 --> 00:20:12,743 

Eu não sei, mas eu desejo que o Estado 



de Israel exista sempre, é claro, 

 

170 

00:20:12,743 --> 00:20:16,496 

porque ele está ameaçado, 

mas tenho o sentimento que 

 

171 

00:20:16,496 --> 00:20:21,251 

Israel está mais ameaçado 

do interior do que do exterior. 

 

172 

00:20:23,128 --> 00:20:29,927 

Eu me preocupo com os judeus 

da diáspora, evidentemente. 

 

173 

00:20:32,554 --> 00:20:40,520 

Mas, as tensões foram resolvidas? É uma 

vasta questão. Eu não sei, no momento, não. 

 

174 

00:20:41,230 --> 00:20:47,361 

No momento existe o islamismo, 

os fanáticos religiosos de cada lado. 

 

175 

00:20:49,539 --> 00:20:56,036 

E no atual estado de coisas eu não estou 

nem um pouco de acordo com a orientação, 

 

176 

00:20:56,036 --> 00:21:03,377 

com a política israelense atual, com as colônias, 

a conquista permanente das colônias, os nacionalistas 

 

177 

00:21:03,377 --> 00:21:06,588 

e mais os religiosos, não, isso 

absolutamente não me satisfaz. 

 

178 

00:21:18,081 --> 00:21:25,315 

Vivemos uma época na qual 

não queremos mais a psicanálise 

 

179 

00:21:25,315 --> 00:21:27,859 

e os tratamentos longos de exploração de si. 

 

180 

00:21:28,318 --> 00:21:31,989 

Portanto, há uma crise, uma crise 

da psicanálise, como existe, aliás, 

 

181 

00:21:31,989 --> 00:21:35,659 



uma crise da democracia, uma crise de tudo. 

 

182 

00:21:35,659 --> 00:21:41,915 

E preferimos, majoritariamente, 

as drogas, os medicamentos, 

 

183 

00:21:41,915 --> 00:21:47,587 

que são extremamente eficazes, 

e toda a psiquiatria, que carregou 

 

184 

00:21:47,587 --> 00:21:52,342 

a psicanálise durante muito 

tempo, se tornou química. 

 

185 

00:21:52,342 --> 00:21:55,804 

Isso faz com que façamos 

perguntas que não têm sentido. 

 

186 

00:21:55,804 --> 00:21:59,975 

O cérebro e os trabalhos da 

neurologia são uma coisa. 

 

187 

00:21:59,975 --> 00:22:03,437 

a psicanálise é outra coisa. 

A psicanálise é uma ciência humana 

 

188 

00:22:03,437 --> 00:22:08,150 

que é uma exploração de si, 

e não é, de modo algum, uma ciência. 

 

189 

00:22:08,150 --> 00:22:12,154 

E todas as pessoas que querem 

encontrar o inconsciente, no sentido 

 

190 

00:22:12,154 --> 00:22:13,947 

freudiano, no cérebro, estão no caminho errado. 

 

191 

00:22:14,536 --> 00:22:19,911 

Podemos debater sobre tudo isso, 

mas não são coisas comparáveis. 

 

192 

00:22:19,911 --> 00:22:26,376 

Hoje, a medicina fez progressos 

consideráveis na exploração do cérebro. 

 

193 

00:22:26,376 --> 00:22:32,132 



Se eu estou aqui para falar com você é 

porque vivemos muito mais tempo, 

 

194 

00:22:32,132 --> 00:22:34,468 

pois a medicina progrediu. 

 

195 

00:22:34,468 --> 00:22:37,262 

No domínio do psiquismo é muito diferente. 

 

196 

00:22:37,262 --> 00:22:40,682 

Os medicamentos não curam os problemas psíquicos. 

 

197 

00:22:42,803 --> 00:22:48,315 

Eles amenizam, tratam, são muito úteis, 

mas não curam os problemas da alma. 

 

198 

00:22:48,315 --> 00:22:53,695 

E hoje temos a ilusão que vamos 

curar tudo com métodos corporais. 

 

199 

00:22:54,738 --> 00:23:01,244 

Isso não é um problema para mim. 

Acredito que as pessoas devem 

 

200 

00:23:01,244 --> 00:23:05,499 

experimentar tudo o que quiserem. 

Sou totalmente liberal nesse ponto. 

 

201 

00:23:05,499 --> 00:23:10,462 

Mas se a psicanálise desaparecer 

completamente enquanto clínica, 

 

202 

00:23:10,462 --> 00:23:18,136 

algo na cultura nos fará falta. 

Porque foi um grande avanço 

 

203 

00:23:18,136 --> 00:23:23,183 

da civilização sobre a barbárie, 

a ideia de cura por si mesmo 

 

204 

00:23:23,183 --> 00:23:27,187 

é uma cultura da inteligência. 

A psicanálise é uma disciplina 

 

205 

00:23:27,187 --> 00:23:31,566 

intelectual e clínica. Muitos 



psicanalistas de hoje não são lá 

 

206 

00:23:31,566 --> 00:23:39,616 

muito cultos, muitos deles não leem 

os livros de história, só se interessam, 

 

207 

00:23:39,616 --> 00:23:44,162 

no fundo, pelos problemas concretos, 

clínicos, não tenho nada contra isso, 

 

208 

00:23:44,162 --> 00:23:52,337 

mas nunca devemos nos esquecer 

de que ela é uma cultura fortemente 

 

209 

00:23:52,337 --> 00:23:54,548 

ligada à história da literatura e da filosofia. 

 

210 

00:23:54,548 --> 00:23:58,969 

E isso corresponde ao fato de que lemos 

menos livros, que nos interessamos muito menos 

 

211 

00:23:58,969 --> 00:24:04,349 

pela história e que corremos o risco de termos 

uma perda importante sob esse aspecto. 

 

212 

00:24:05,433 --> 00:24:15,026 

A perda do afeto pela psicanálise também vem dos 

próprios psicanalistas, que fizeram demasiadas concessões, 

 

213 

00:24:15,026 --> 00:24:21,700 

e ao mesmo tempo, em muitos casos, se 

tornaram extremamente dogmáticos nas escolas. 

 

214 

00:24:27,242 --> 00:24:33,086 

Eu defendo uma psicanálise democrática, aberta. 

 


